Aansprakelijkheid medewerkers in het verkeer
Heeft u alleen medewerkers met woon-werkverkeer? Of juist ook commercieel of
technisch personeel op de weg? Een standaard Wegam-verzekering is dan meestal
niet voldoende. Lees meer over de risico’s waar u waarschijnlijk niet bij stil staat!
VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Aanleiding
Als ondernemer met personeel in dienst weet u dat u maatregelen moet treffen om het risico van aansprakelijkheid
voor letsel van personeel te beperken. Zeker als de medewerkers zich voor hun werk op de weg bevinden.
Dit laatste risico wordt vaak afgedekt door het sluiten van een Wegam-verzekering.
Wegam staat voor Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen.
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor namelijk geen dekking, want alle schade door- of in verband
met motorrijtuigen op de reguliere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is in deze verzekering uitgesloten.
En als een medewerker ernstig letsel op zou lopen tijdens het besturen van een motorvoertuig, kunnen dergelijke
schades in de tonnen lopen.
In de dagelijkse praktijk merken wij vaak dat het afsluiten van een standaard Wegam-verzekering niet altijd
voldoende is. Na de vraag of er ‘personeel in het kader van het werk zich op de weg begeeft?’ zijn er namelijk
nog vele vragen die je kunt stellen om het risico op de juiste wijze in kaart te brengen. Dat is essentieel om een
goed inzicht te krijgen in het echte risico.
Daarom hebben we een aantal situaties op een rij gezet, waarbij u ziet welke risico’s u loopt.
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Ik heb personeel met woon-werkverkeer
U heeft personeel in dienst dat met de auto, het
openbaar vervoer of de fiets naar het werk komt.
Als uw medewerker tijdens dit woon-werkverkeer
betrokken is bij een verkeersongeluk, dan kan u
als werkgever niet aansprakelijk gesteld worden.
Ook niet als de medewerker in een leaseauto rijdt
of als hij naar huis terugrijdt na een verplichte
werkbijeenkomst die ’s avonds heeft plaatsgevonden.
Dit verandert echter als de medewerker betrokken
is bij een verkeersongeval tijdens de uitoefening van
werkzaamheden. Bijvoorbeeld als uw medewerker
op weg naar huis de post weg gaat brengen, een
pakketje aflevert of een collega thuis af zet. In dat
geval is er namelijk een zakelijk element aan de rit
toegevoegd, waardoor de gehele rit van het werk
naar huis voor het risico van de werkgever is.

Ik heb personeel met woon-werkverkeer,
maar ook commercieel of technisch
personeel op de weg
Een aanvulling op de vorige situatie is dat u ook
commercieel of technisch personeel op de weg heeft.
Bij deze medewerkers is elke zakelijke verplaatsing
in het kader van werk voor rekening en risico van de
werkgever.
Een voorbeeld. Uw adviseur, reparateur of
salesmedewerker rijdt in de auto of door gebruik
te maken van het Openbaar Vervoer naar een klant.
Onderweg is hij/zij betrokken bij een verkeersongeval.
Omdat dit gebeurt tijdens een rit om werkzaamheden
uit te voeren, is het een zakelijke rit en kunt u als
werkgever aansprakelijk gesteld worden. En dit kan
ver gaan. Het kan zelfs zijn dat u de kosten voor het
inkomensverlies van uw werknemer moet betalen.
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Mijn personeel mag ook privé in
zakenauto rijden
Als u zakenauto’s beschikbaar stelt aan uw personeel,
dan weet u waarschijnlijk wel dat alleen een
autoverzekering niet voldoende is.
Vaak wordt een Wegam-verzekering afgesloten.
Voor ongevallen tijdens werktijd is dit een goede
oplossing om uw risico te beperken.
Maar…. wist u dat deze verzekering ‘stopt’ op
het moment dat het werk eindigt? Dit betekent
dat bij een ongeval tijdens privétijd niet op deze
verzekering teruggevallen kan worden.
Een goede inzittendenverzekering die ook in
privétijd zekerheid biedt voor bijvoorbeeld de
partner is het bewijs van goed werkgeverschap.
En vaak zijn de extra kosten relatief laag, ca. € 4,per voertuig per maand.

Ik maak gebruik van zzp’ers
U heeft een vaste groep medewerkers in dienst
en maakt tijdens pieken in activiteiten gebruik van
zzp’ers. Bijvoorbeeld omdat u zonnepanelen plaatst
en voor de zomer een enorme piek aan aanvragen
heeft. In de periode dat u deze tijdelijke kracht heeft
ingehuurd, krijgt hij onderweg naar de plaats van
bestemming een verkeersongeluk. Bent u hier dan
ook aansprakelijk voor?
Het antwoord is ja! Deze zzp’er houdt zich namelijk
bezig met de kernactiviteit van de onderneming
(het plaatsen van zonnepanelen). In dat geval wordt
deze zzp’er gezien als een medewerker die activiteiten
uitvoert en kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld
worden.
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Ik maak gebruik van gedetacheerd,
uit-/ingehuurd personeel
Het kan ook zijn dat u gebruik maakt van
gedetacheerd of ingehuurd personeel. Denk
bijvoorbeeld aan het inzetten van uitzendkrachten.
U bent dan formeel niet de werkgever.
Toch kan een uitzendkracht of gedetacheerde u
als werkgever aansprakelijk stellen. Want zowel
het uitzend- en/of detacheringsbureau als u als
inlenend bedrijf heeft een bepaalde mate van
zorgplicht. En deze zorgplicht beperkt zich niet
tot de directe werkomgeving, maar strekt ook tot het
verkeer. Om te voorkomen dat de kosten bij letsel in
het verkeer van ingeleend personeel enorm oplopen,
is het dus van belang om dit risico op de juiste wijze in
een Wegam of Wegas-verzekering af te dekken. Ook
hierbij is het een kleine toevoeging op de standaard
verzekering.

Ik organiseer weleens een
bedrijfsactiviteit voor mijn personeel
Natuurlijk gaat u met uw personeel weleens gezellig

werkgever verplicht om minimaal een goede

op pad. Het bedrijfsuitje is daar een mooi voorbeeld

verzekering af te sluiten voor als het tóch mis zou

van. Het groepsgevoel, teambuilding of gewoon

gaan. Door dit risico goed in kaart te brengen kunnen

lekker ontspannen als beloning van het harde werk

teleurstellingen bij schade voorkomen worden.

dat uw mensen leveren, dat vindt u belangrijk om

Het is immers al erg genoeg als een van uw mensen

te stimuleren. Zelfs als u geen enkele directe invloed

letsel oploopt tijdens zo’n leuk evenement.

kunt uitoefenen op de omstandigheden bent u als

Dan kun je het maar beter goed geregeld hebben.

Ons advies:
neem samen met uw adviseur de tijd om de polis én de kleine lettertjes niet alleen te lezen, maar ze ook te
interpreteren om er vervolgens conclusies aan te verbinden. Dat doen wij bij Zicht ook. Hierdoor behoeden
wij onze relaties voor het onbewust lopen van grote risico’s. En dat noemen wij gelukkig geregeld.
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Over Zicht
Wij helpen u bij het maken van
bewuste keuzes over financiële
risico’s. Bijvoorbeeld door samen
goed vooruit te kijken. En door
uw wensen en situatie in kaart
te brengen. Maar ook door na
te denken over verschillende
oplossingen.
Dit doen we met persoonlijk
advies en financiële producten
die aansluiten bij de fase van uw
(zakelijk) leven. Daardoor kunt u
zich richten op de dingen waar
het in uw leven écht om draait.
Dat is gelukkig geregeld!
Zicht heeft meer dan 100 jaar
ervaring met onafhankelijke
advisering van bedrijven en
particulieren. Vandaag de dag zijn
we één van de toonaangevende
adviesbedrijven van Nederland en
onderdeel van NN Group. Vanuit
vestigingen door heel Nederland
adviseren onze 450 deskundige
medewerkers u graag.
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